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OM PROSJEKTET OG VERKSTEDET 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å 
lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. 
Tønsberg er valgt som case for arbeidet. 

Håndtering av bylogistikk er en utfordring i de fleste byer, også i Vestfold. Dette gjelder 
særlig transport av varer, hvor plassmangel og dårlig fremkommelighet er typiske 
utfordringer. Det er også andre viktige aktører som har de samme utfordringene i byene. 
Kommunale helsetjenester og mobile tjenesteytere er grupper som er avhengig av parkering 
og oppstilling. Vi ønsker derfor å se nærmere på prinsipper for å løse disse utfordringene. 

Mål for arbeidet er å få: 

• Kunnskap og større forståelse for hvordan varedistribusjonen og tjenesteytelser skjer 
regionalt i Vestfold og lokalt i Tønsberg. 

• Finne ut hvordan fylkeskommunen og kommunene kan jobbe målrettet og smart slik 
at bylogistikken trekker i samme retning som øvrig byutvikling – mot mer 
bærekraftige løsninger. 

• Identifisere eksempler på gode tiltak for bylogistikk på kort og lang sikt. Tønsberg er 
case, men tiltakene bør også kunne fungere i andre byer i regionen. 

• Finne piloter og aktører som vil teste ut nye løsninger og konsepter. 

Bylogistikk 
Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og 
gjennom et byområde. I faglitteraturen fremheves også mål om at bylogistikken bør være 
effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om leveranser 
i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av 
tungtransporten gjennom byområder. 
 
Hovedfokus er varer, utstyr og renovasjon. I dette oppdraget ønsker vi også å se på 
tjenesteforsyningen (kommunale og private mobile tjenesteytelser) for å se om det er mulig 
å finne synergier mellom de ulike aktørene i forhold til behov for oppstilling og 
fremkommelighet. 

Prosess og involvering 
Det gjennomføres to verksteder hvor en bredt sammensatt gruppe inviteres til deltagelse. 
Hensikten med verkstedene er å få oversikt over utfordringer som oppleves ved transport av 
varer og tjenester, samt hva som kan være mulige tiltak for å få til en bedre bylogistikk. I 
verkstedene vil Tønsberg være case. Det regionale perspektivet vil bringes inn i arbeidet for 
å få en god helhetlig forståelse av transportflyten. Et mål er at de ulike aktørene skal få en 
felles forståelse for utfordringsbildet, samt lære av hverandre og forhåpentligvis se nye 
muligheter og løsninger. Verkstedene blir digitale. 
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Vi ønsker også å gi deltagerne et innblikk i trender og utviklingstrekk vi ser nasjonalt og 
internasjonalt, da hele bransjen er i stor endring på grunn av nye handelskonsepter, 
mobilitetsendringer, nettbaserte løsninger mm. Prosessplan for utredningsarbeidet er vist 
under. 

 
Figur 1: Prosessplan 
 
Hvem møtes på verkstedene? 
Bylogistikk berører svært mange ulike aktører. Vi håper derfor på bred deltagelse. Vi har 
invitert inn aktører fra stat, fylkeskommune og kommune både fra plan, utvikling, drift og 
forvaltning. Transportbransjen med interesseorganisasjoner er naturligvis med. NHO og 
representanter fra ulike deler av næringslivet er invitert inn, samt kommunal 
hjemmetjeneste og renovasjon. 
 

Informasjon om prosjektet finnes her: 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 

Har du spørsmål om arbeidet? Ta kontakt med prosjektleder Lene Stenersen tlf. 98642646 
eller e-post: lene.stenersen@vtfk.no 

Ansvarlig for denne oppsummeringsrapporten er Citiplan AS som sammen med Norconsult 
er engasjert for å bistå VTFK i dette prosjektet. 

Forsidebilde: GettyImages 
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SAMMENDRAG 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet 
bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å 
lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. 
Tønsberg er valgt som case for arbeidet. 

Verksted 1 ble gjennomført digitalt den 11.11.2020 kl 14-15:30 hvor en bredt sammensatt 
gruppe med deltakere fra private og offentlige virksomheter deltok. Hensikten med 
verkstedet var å få oversikt over utfordringer som oppleves ved transport av varer og 
tjenester, samt få innspill på hva som kan være mulige tiltak for å få til en bedre bylogistikk. 
Både det regionale og lokale perspektivet ble belyst med Vestfold og Tønsberg som 
caseområde.  

Før første gruppeoppgave ble innlegget «Bylogistikk og varedistribusjon i Vestfold» v/Bjarte 
Børtveit og Maria Hatling fra Norconsult holdt. I tillegg ble det vist en video produsert av 
VTFK som viste utfordringer for varelevering og hjemmetjenesten i Tønsberg.  

Behov og utfordringer 
Som en del av det digitale verkstedet ble det benyttet dialogverktøyet Miro som gir 
deltakerne mulighet til å knytte innspill til geografiske områder. Første gruppeoppgave 
hadde fokus på behov, utfordringer og problemer for varedistribusjon og tjenester i dagens 
situasjon. Innspillene er i ettertid kategorisert innenfor temaene organisering, 
fremkommelighet, samhandling, regulering og kunnskapsbehov.  
 
For temaet organisering var innspillene knyttet til behov for bedre parkeringsmuligheter og 
muligheter for bruk av elbil for hjemmetjenesten, tilrettelagt omlastingsterminal med 
mulighet for bruk av mindre kjøretøy i sentrum, bedre utnyttelse av uutnyttet kapasitet i 
lastebilene, eget fokus på varetransport i det offentliges planprosesser.  
 
Det kom tydelig fram at det er en utfordring både for distributører og omgivelser med store 
biler i et trangt bysentrum. Behov for bedre fremkommelighet ble pekt på av flere samt 
generelle utfordringer med adkomsten til gatene rundt Nedre og Øvre Langgate samt 
mellom Nedre Langgate og kaien. Utfordringene går mye på adkomst, plassering, utforming 
av varemottak samt organisering av arbeidet. Dårlig fremkommelighet/tilgjengelighet for 
varelevering spesielt for sentrumsområdet, Kanalbrua og ved sykehuset.  
 
Det ble videre pekt på behov for bedre samhandling mellom offentlige og private aktører for 
å få til grønn omstilling. Det er behov for bedre regulering av varedistribusjonen og at 
kommunen stiller krav til nybygg samt ombygginger slik at varemottak blir på egen grunn. 
Det er behov for mer kunnskap om bylogistikk og kartlegging av varestrømmen inn til byen, 
for å få oversikt over hvor de kommer fra og hvor de skal. 
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Muligheter framover 
Før andre gruppeoppgave ble det holdt to innlegg: «Bærekraftige byer – hva er neste 
trekk?» v/Hege Pflug (NHO Vestfold og Telemark) og «Fremtidens bylogistikk» v/Bjarte 
Børtveit i Norconsult.  

Gruppene pekte på muligheter for organisering med omlastingsterminaler på utsiden av 
bysentrum for levering inn/ut. Felles omlastings-/ avlastingspunkt /sentrallager, 
samhandling/sambruk, pick-up point, hjemlevering/kjøring av mat. Det ble pekt på at folks 
handlevaner er i endring og at det gir muligheter for transport av varer fra eksternlager 
utenfor byen og rett hjem til folk.  

I tillegg bør det ses på muligheter for regulering av tidspunkt for vareleveranse i by til tider 
med lite annen trafikk, ulik prioritering av parkeringstilbudet og prioritering av 
vare/tjenesteleveranse. Det bør legges opp til tett dialog med bedriftene som kjenner 
behovene og vil bidra til å finne løsninger. Det er muligheter for å finne løsninger gjennom 
mer offentlig-privat samarbeid og ved å koble på unge mennesker og ungt entreprenørskap i 
prosessene. 

For hjemmetjenesten kan en delt app mellom hjemmetjeneste og varetransporten gi 
oversikt over tilgjengelige parkeringsplasser. Generelt kan bruk av digitale verktøy gi nye 
muligheter for økt forutsigbarhet og effektivitet. Hjemmetjenesten kan kartlegge hvor det er 
høy tetthet av brukere og avsette egne arealer til parkering.  

Det kom inn flere forslag knyttet til økt bruk av mikromobilitet. Tønsberg er et byområde 
med korte avstander og flatt terreng. Dette gjør at økt bruk av el-sykkel til vare- og 
tjenesteyting har et potensiale. Sykler og mindre og mer miljøvennlige kjøretøy, som for 
eksempel i Posten, kan være interessant både for hjemmetjenesten og annen tjenesteyting. 
Låneordning for små kjøretøy for håndtverkere som skal arbeide i trange områder i 
bykjernen? Det kom forslag om å teste ut dronetransport for "first and last mile" vare 
transport. 
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Oppsummering av gruppearbeid 1: Utfordringer i dagens situasjon 
Innspill fra den enkelte direkte i MIRO på geografisk plasserte lapper er vist under. 

 
Figur 2: Oversiktsbilde fra kartprogrammet Miro med geografisk plasserte innspill på røde lapper fra møtedeltakerne. 
Innspillene er gjengitt i det videre. 



 
 

 7 

Kategorisert oppsummering fra gruppeoppgave 1: UTFORDRINGER 
Organisering: 
• Behov for omlastingsterminal/mikroterminal, sette omlasting i system og bruk av mindre 

kjøretøy i sentrum 
• Behov for parkeringsmuligheter for hjemmetjenesten i sentrum. Hjemmetjenestens biler 

i sentrumssonen kjører 24/7 og ansatte får derfor ikke elektrisk biler i dette området pga 
manglende tid til å lade 

• Dagligvarebransjen har tilpasset seg med sentrale lagre, omlastingspunkter og faste 
kjøretider (Asko er en sentral aktør) 

• Felles hentepunkter er utfordrende for små bedrifter med få ansatte 
• En modell med varer inn og emballasje ut i samme bil ville avhjelpe i forhold til 

håndtering av søppel. 
• Videre må varetransporten skilles ut i planene fra biltrafikk på lik linje med 

kollektivtrafikk, gående, syklende etc., 
• Det må legges opp til dedikerte laste/losseplasser, HC plasser, Håndverkerplasser etc. 
• Utvikling med nye handleformer? Varelevering til hjem fra større lager - ikke gå via 

bykjerne 
• Logistikken må tilpasse seg byen, ikke motsatt.  
• Uutnyttet kapasitet i varebilene 
Fremkommelighet: 
• Utfordringer i dag med fremkommelighet og trafikksikkerhet 
• Generelle utfordringer med adkomsten til gatene rundt Nedre og Øvre Langgate samt 

mellom Nedre Langgate og kaien. Utfordringene går mye på adkomst, plassering, 
utforming av varemottak samt organisering av arbeidet. 

• Renovasjonsbransjen opplever de samme utfordringene som de som distribuerer varer 
• Utfordrende adkomst, utforming av varemottak og organisering i sentrumsområdet 
• Dårlig fremkommelighet/tilgjengelighet for varelevering: sentrumsområdet, Kanalbrua 

og sykehuset 
• Hjemmetjenesten sliter med å finne parkering i sentrumsområdet 

Samhandling: 
• Få med de store aktørene på grønn omstilling? 
• Samordning på tvers er viktig men krevende med mange ulike aktører 

Regulering: 
• Kan det reguleres bedre? Store biler bør kanskje ikke inn i trange sentrumsgater. 
• Det er viktig at kommunene stiller krav til nybygg samt ombygginger slik at varemottak 

blir på egen grunn.  
Kunnskap: 
• Det er behov for en kartlegging av varestrømmen inn til byen, hvor de kommer fra og 

hvor de skal. 
• Behov for mer kunnskap om bylogistikk 



 
 

 8 

Oppsummering av gruppearbeid 2: Muligheter framover 
Innspill fra den enkelte direkte i MIRO på geografisk plasserte lapper er vist under. 

 
Figur 3: Oversiktsbilde fra kartprogrammet Miro med geografisk plasserte innspill på grønne lapper fra møtedeltakerne. 
Innspillene er gjengitt i det videre. 
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Kategorisert oppsummering fra gruppeoppgave 2 
Kategorisert oppsummering hvor det blant annet pekes på: 
 
Regulering: 

• Vurdere/koordiner alternative tidspunkt for vareleveranse i by (tidlig morgen eks). 
Kan være problematisk i forhold til mangel av ansatt på jobb. 

• Viktig/nødvendig prioritere transportgrupper i bysentrum pga arealmangel - 
privatbilisme bør nedprioriteres fremfor vare/tjenesteleveranse 

• Det bør stilles krav til grønn omstilling i anskaffelser. 
• Ulik prioritering av parkeringstilbudet 
• Eldreboliger må følges av egne P-tilbud (bruk PBL) 
• Økt fokus på nullutslipp og optimalisering av logistikken 
• Rettigheter for midlertidig parkering ved av og på lasting av utstyr 
• Tjenestebasert kortidsparkeringssoner (hjemmetjeneste ol) 

Organisering: 
• Organisering med omlastingshuber på utsiden av bysentrum for levering inn/ut. 

Felles omlastings-/ avlastingspunkt /sentrallager, samhandling/sambruk, pick-up 
point, hjemlevering/kjøring av mat 

• Refleksjon ang hub: flere steder har man også sett på nattlevering, tidsregulering 
• Handelen tilpasses utviklingen- mer nett og showroom. Transport fra eksternlager 

utenfor byen og rett hjem. 
• Hjemmetjenesten: kartlegge hvor det er høy tetthet av brukere og avsette egne 

arealer til parkering? 
• Delt app mellom hjemmetjeneste og varetransporten for oversikt over tilgjengelige 

P-arealer. Generelt bruk av digitale verktøy. 
• Mer lokal matlevering fra nærbutikk (sykler da mer egnet) 
• Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy er viktig for å muliggjør mer effektiv 

vareleveranse på øyene 
• Hva med havnemuligheten i Tønsberg - kan de utnyttes til vareleveranse? 
• Låneordning for små kjøretøy for håndtverkere som skal arbeide i trange områder i 

bykjernen. 
• Øke kapasiteten/fremkommeligheten rundt Kanalbrua 

Samhandling og kunnskap: 

• Politisk samhandling. Politikerne setter seg inn i problemstillingen og legger til rette. 
Politikerne må på banen - reguleringer og krav kommer ikke på plass av seg selv. 

• Mer samarbeid på tvers av sektorer og offentlig/privat samarbeid for å finne de gode 
løsningene 

• Koble på unge mennesker, ungt entreprenørskap,  
• Tett dialog med bedrifter. De ser behovene og vil bidra til å finne løsninger 
• Grundere og Innovasjon Norge, kan vi få de med i prosessen? 
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• Vi må se på hva som er vårt mulighetsrom og ikke gape over alt på en gang, starte i 
det små? 

• For å iverksette tiltak og piloter må vi ha midler. Klimasats er et sted å begynne. Kan 
man gå i gang med et forprosjekt? 

• Se til og lære fra eksempler: f.eks. Stavanger og Gøteborg 

Mikromobilitet: 

• Mer bruk av el-sykler 
• Sykler og mikromobilitet som løsning for hjemmetjenesten? Ref Posten sine 

løsninger. Utfordringer med sykler og mikromobilitet: Ansatte får ikke yttertøy eller 
annet som kan gjøre det mulig å reise med andre reisemidler. Trenger også trygg 
oppbevaring av medisiner og utstyr. 

• Teste ut dronetransport for "first and last mile" vare transport 
• Mindre og mer miljøvennlige kjøretøy og evt autonome løsninger 
• Tønsberg er godt egnet for fotgjengere og syklister, det er et bra utgangspunkt. 
• Sikker parkering av sykkel mange steder i tilknytning til handel og opplevelser. I 

Tønsberg er det mye sykkeltyveri. 
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VEDLEGG 1: PROGRAM 
 

• Velkommen v/prosjektleder Lene Stenersen (VTFK) 
• Video fra Tønsberg om tematikken og prosjektet 
• Innlegg: «Bylogistikk og varedistribusjon i Vestfold» v/Bjarte Børtveit og Maria 

Hatling (Norconsult) 
• Gruppearbeid 1: Utfordringer i dagens situasjon 
• Innlegg: «Bærekraftige byer – hva er neste trekk?» v/Hege Pflug (NHO Vestfold og 

Telemark) 
• Innlegg: «Fremtidens bylogistikk» v/Bjarte Børtveit (Norconsult) 
• Gruppearbeid 2: Muligheter framover 
• Avslutning og veien videre v/Lene Stenersen (VTFK) 

Gruppearbeidene ble gjennomført i tre deler: 

• Skriving på lapper på kart i programmet MIRO 
• Samtale i grupper 
• Kort deling av innhold i gruppesamtaler i plenum  

 
 
Lenker til Miro-tavlene:  

• Innspill utfordringer: https://miro.com/app/board/o9J_lfoxE7U=/ 
• Innspill tiltak: https://miro.com/app/board/o9J_lf6xuAw=/ 
• Evaluering: https://miro.com/app/board/o9J_lfBdsmg=/ 

 
 
Flere etterlyste filmen VTFK laget fra Tønsberg. Her finner dere den: 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/planer-og-strategier/ 
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VEDLEGG 2: GRUPPER 
 
Gruppe 1 

Hilde Hanson VTFK 
Linda Carolina Ehnmark VTFK 
Cecilie Sørumshagen Tønsberglivet 
Johan Ingemarsson Foodora 
Marit Synnes Lindseth Gruppeleder 

Gruppe 2 

Hege Pflug NHO 
Åse Lill Nordhus Barstad VTFK 
Olav Uldal SVV 
Jurg Berger LUKS 
Bjarte Børtveit Gruppeleder 

Gruppe 3 

Hanna Fossen-Thaugland Tønsberg kommune 
Tone Lassen VTFK 
Knut Bartho Hanson Tønsberg kommune 
Bjørn Erik Rui Vesar 
Lene Stenersen Gruppeleder 

Gruppe 4 

Roy N. Wetterstad Norges lastebilforbund 
Morten Myrland VTFK 
Heidi Skjeggerød Tønsberg næringsforening 
Rune Liseth Meyer Posten Bring 
Maria Hatling Gruppeleder 

Gruppe 5 

Øyvind Myrvoll Johansen  Schenker 
Live Ruud VTFK 
Jane Benjaminsen Tønsberg kommune 
Christoffer Evju Gruppeleder 

Gruppe 6 

Tom Frode Thygesen Postnord 
Ellen Elfving Halvorsen Kaldnes AS 
Hans Christian Heisholt VTFK 
Magnus Ciril Martin Tønsberg kommune 
Emilie Lassen Bue Gruppeleder 
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VEDLEGG 3: INNSPILL GRUPPEOPPGAVE 1 UTFORDRINGER 
Under vises en oversikt over innholdet på geografisk plasserte lapper i og rundt Tønsberg 
sentrum. 
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Generelle innspill fra den enkelte direkte i MIRO: 

 

 
Innspill fra gruppesamtaler 
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VEDLEGG 4: INNSPILL GRUPPEOPPGAVE 2: MULIGHETER 
Innspill fra den enkelte direkte i MIRO på geografisk plasserte lapper: 
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Generelle innspill fra den enkelte direkte i MIRO: 

 

 
 
Innspill fra gruppesamtaler 
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